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Stark reallöneutveckling i ett internationellt
perspektiv
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En central del i den svenska arbetsmarknadsmodellen är att arbetsmarknadens parter har
ansvaret för lönebildningen. Den svenska
modellen har tjänat Sverige väl under lång tid.
Sedan industriavtalets införande 1997 har Sverige
kunnat kombinera hög sysselsättning med en
stark utveckling av reallönerna utan att den
internationella konkurrenskraften har försämrats
(se
vidare
fördjupningsrutan
Sveriges
internationella konkurrenskraft).
Trots en utdragen lågkonjunktur har reallönerna stigit med ca 7 procent i Sverige 2006–
2012 (se diagram 10.23). Det kan jämföras med
att reallönerna har ökat med ca 3 procent i
eurozonen och med ca 2 procent i Tyskland
sedan 2006. Även i ett längre perspektiv har
reallöneutvecklingen varit stark. Sedan 1997 har
reallönerna i Sverige ökat med drygt 30 procent.

Sveriges höga sysselsättningsgrad inte har
kommit till priset av fallande reallöner eller en
tydlig ökning av låglönejobben.

Källa: Eurostat.
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Anm.: För Sverige avser reallön nominell timlöneutveckling enligt nationalräkenskaperna
deflaterad med hushållens konsumtionsdeflator. För övriga länder och aggregat avses real
ersättning, dvs. lön inklusive kollektiva avgifter, deflaterad med hushållens
konsumtionsdeflator.
Källor: Europeiska kommissionen och Statistiska centralbyrån.

Sverige har även en låg andel låglönejobb jämfört
med andra EU-länder. År 2010 hade 2,5 procent
av de anställda i Sverige låglönejobb (se diagram
10.24). Genomsnittet för EU är 17 procent och i
Tyskland hade 22 procent av de anställda
låglönejobb.129 Sammantaget indikerar detta att

129 Andelen låglönejobb är definierat som arbetstillfällen med en inkomst

således ett relativt mått och reflekterar att Sverige har en sammanpressad

per timme som är mindre än två tredjedelar av medianinkomsten. Det är

lönestruktur.
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